
 

Külügyi beszámoló 

Dénes Dorottya 

2019. november 19 – 2020. február 4. 

 

Időrendi bontás: 

• 2020.01.07. Konzultáció a külügyi alelnökkel 

• 2020.01.08-09. Educatio kiállítás 

• 2020.01.17. ELTE TTK Nyílt nap 

• 2020.01.20. EHÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2020.01.27. Konzultáció a Nyúz főszerkesztőjével 

• 2020.01.31-03.02. Erasmus+ főpályázási időszak 

 

Bevezetés: 

A vizsgaidőszak külügyi oldalról elég nyugalmasan telt. Sajnos az utóbbi két rendkívüli 

küldöttgyűlési ülésen nem tudtam részt venni tanulmányi okok és utazás miatt. December 9-én 

az EHÖK Külügyi Bizottsági ülésén sem tudtam részt venni tanulmányi okokból. A kezdődő 

pályázási időszak miatt egyre több érdeklődő levelet kapok és igyekszem segíteni a 

jelentkezőket. 

 

Január: 

Január 7-én konzultáltam a külügyi alelnökkel, ahol felvetettem pár ötletet a leendő Külügyi 

Akadémiával kapcsolatban. Majd frissítem és rendszeresen használni fogom a TTK Külügy 

Instagram oldalát, ami remekül használható promócióra. 

Január 8-9-én délelőtt kint voltam az Educatio kiállításon, 17-én pedig a TTK-s nyílt napon. 

Január 20-án részt vettem az EHÖK Külügyi Bizottsági ülésén. Az Erasmus+ Start Ösztöndíj 

beérkezett beszámolóit megkaptuk egy táblázatban, ez segítséget jelent a kiutazó hallgatóknak 

(pl. helyi közlekedés, étkezési lehetőségek). Beszéltünk egy Meetstory nevű alkalmazásról, 



 

amit a fejlesztők a nemzetközi hallgatók integrálásának segítésére szeretnék alkalmazni az 

Erasmusos diákok körében.  

Január 27-én konzultáltam a Nyúz főszerkesztőjével külügyi témájú interjúkról, amik így a 

februári számban az Erasmus+ főpályázási időszakban fognak megjelenni. 

Január 31-én elkezdődött az Erasmus+ pályázási időszak, megosztottam a facebook eseményt 

a külügyes facebook oldalon és az évfolyamcsoportokba is kikerült a bejegyzés Tuza Bennek 

köszönhetően. 

 

Február: 

Február második hetében kirakom az Erasmus+ pályázási plakátokat a Lágymányosi 

Campuson. 

A november végére tervezett külügyi műhelymunka sajnos nem valósult meg, de most egy 

részletesebb tréninget tervezünk Külügyi Akadémia néven. Három alkalommal lesz ülés 

(02.19., 03.25. és 04.15.) a Nemzetközi Irodával, a HÖOK-kal és a Tempus közalapítvánnyal 

együttműködésben. A programnak az a célja, hogy a Külügyi Bizottságba újonnan 

bekapcsolódók is átlássák a különböző ösztöndíjrendszereket és azok működését, az aktuális 

információkhoz is mindenki hozzájusson, illetve fejlesszük a promóciós tevékenységet (pl. 

Instagram). Ezek mellett csapatépítő jellege is van. 

Február 27-én fog kezdődni az Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázási időszaka. Erre az ebben a 

félévben kiutazó hallgatók pályázhatnak kiegészítő támogatásként. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan keress az 

alábbi elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2019.10.19. 

Dénes Dorottya 

ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 



 

06 20 500 6444 


